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Activităţi

Termene

Responsabili

Resurse financiare
(lei)

mai

Şefi catedre,
Facult.PSI

50 mil. VP

Orientarea spre excelenţa predării, cercetării şi educaţiei
lansarea unor noi programe de cercetare finanţate de la
bugetul de stat (proiecte de tip E, A sau At) sau de fonduri
europene (Programe Comenius, Leonardo da Vinci etc.);
continuarea şi extinderea programelor de schimb didactic şi
ştiinţific cu universităţile europene partenere;
susţinerea apariţiei publicaţiilor ştiinţifice ale facultăţii:
Revista de Psihologie socială, Analele ştiinţifice de
Psihologie şi respectiv de Ştiinţe ale Educaţiei, Buletinul
DPPD.

trimestrial

Catedre, DPPD
125 mil. VP
(Facult.PSI)

coordonarea colecţiilor de specialitate de la Editura Polirom şi
iniţierea unei colecţii (Caietele Laboratorului de Psihologie
Socială) la Editura Universităţii.

iunie

Şef catedră
psihologie
(Facult.PSI)

200 mil. VP

organizarea în anul 2005 a două manifestări ştiinţifice cu
participare internaţională: Dimensiunea spirituală drepturilor
omului, ediţia a VIII-a (simpozion naţional, mai 2005) şi
Exigenţe şi standarde ale psihologiei aplicate actuale
(simpozion internaţional, octombrie 2005).

mai,
octombrie

Facult.PSI

200 mil. VP

Director
BCUM-PEA
(Facult.PSI)

350 mil. VP

valorificarea bazei materiale şi a resurselor umane ale
BCUM-PEA pentru dezvoltarea unor programe de cercetare şi
permanent
formare a formatorilor pe diferite arii profesionale/
de
competenţă;
implicarea unor cadre didactice din facultate în diverse
comisii şi organizaţii naţionale cu caracter profesional –
didactic şi de cercetare;

permanent

Facult.PSI,
DPPD

100 mil. VP

dezvoltarea unor parteneriate cu instituţii şi organizaţii din
domeniul serviciilor sociale pentru antrenarea studenţilor şi
cadrelor didactice în activităţi de voluntariat în diverse
programe comunitare.

semestrial

Şefi catedre
(Facult.PSI)

17 mil. VP

1

dotarea sălilor de curs, seminarii şi laboratoare cu tehnică de
modernă de predare (videoproiectoare, ecrane de proiecţie,
instalaţii de aer condiţionat)

octombrie

Facult.PSI,
BID

460 mil. VP,
239,5 mil. CC

informare-documentare (materiale pentru bibliotecă, vizite de
studiu etc.); costuri de valorificare a rezultatelor cercetării
(cheltuieli de editare-publicare, acţiuni în vederea realizării
temei de cercetare sau valorificării rezultatelor)

decembrie

Directori
proiecte
(Facult.PSI)

110 mil. CC

ocuparea posturilor vacante în regim de cumul şi plata cu ora
prin sistemul ofertei publice

octombrie

Şefi catedre
(Facult.PSI)

500 mil. VP

Diversificarea programelor universitare în vederea satisfacerii noilor cerinţe ale învăţământului şi adaptarea
la standardele europene
permanent

Şefi catedre
(Facult.PSI)

participarea facultăţii la "Târgurile educaţionale" organizate
de CIPO

mai

Facult.PSI

10 mil. VP

acordarea suportului logistic pentru apariţia revistei
studenţeşti "Lentila „D” contact"

lunar

Studenţi
(Facult.PSI)

10 mil. VP

permanent

Prodecan,
Studenţi
(Facult.PSI)

5 mil. VP; 10 mil. S

februarie

Consiliul
Facultăţii
(Facult.PSI)

750 mil. VP; 750
mil. alocaţii MECT

martie

Consiliul
Facultăţii,
DPPD
(Facult.PSI)

1446,09 mil. VP

mai

Prodecan
(Facult.PSI)

25 mil. VP; 10 mil.
S

aplicarea generalizată ECTS

susţinerea asociaţiei profesionale a studenţilor din facultate
dezvoltarea şi consolidarea specializărilor oferite prin
masterat în conformitate cu schimbările determinate de noua
ofertă educaţională
elaborarea şi dezvoltarea unor programe de pregătire continuă
a absolvenţilor şi specialiştilor din domeniul psiho-pedagogic
în conformitate cu noua metodologie de evaluare şi acreditate
a acestor programe din cadrul Centrului Naţional de Formare
a Personalului din Învăţământul Preunivesitar
realizarea şi promovarea unui program de marketing
educaţional pentru oferta educaţională, iniţială şi continuă,
aplicată în facultatea noastră

–

Promovarea ştiinţei şi culturii în spiritul valorilor democraţiei, libertăţii academice şi deschiderii spre
integrare în comunitatea internaţională, cu respectarea identităţii naţionale
organizarea Şcolii de vară cu titlul „Statistică şi Metodologie”

august

Facult.PSI

15 mil. VP; 15 mil
S; 5 mil. Tp

organizarea sesiunii de comunicări ştiinţifice „Psihologie”

aprilie

Facult.PSI

25 mil VP; 8,5 mil.
S

stabilirea transformărilor curriculare necesarii integrării în
Spaţiul European al Învăţământului Superior (Declaraţiile de
la Bologna şi Berlin)

iunie

Consiliul
facultăţii
(Facult.PSI)

50 mil. VP

Îmbunătăţirea sistemului de organizare şi de administrare a resurselor universităţii, în acord cu principiile
managementului calităţii totale (TQM), în vederea creşterii eficienţei procesului didactic şi de cercetare
ştiinţifică
mobilităţi (vizite de studiu, participare la manifestări
ştiinţifice interne şi internaţionale în concordanţă cu tematica
grantului, taxe de acces, transport şi acomodare)

decembrie

amenajarea din venituri proprii (prin lucrări de zugrăvire a
spaţiilor şi de confecţionare mobilier după standarde
moderne) a sălilor de curs D309, D310 şi D3bis, inclusiv
compartimentarea secretariatul facultăţii noastre (camera
D210) cu pereţi de rigips şi uşi din tâmplărie de aluminiu în 5
puncte de lucru

octombrie

Facult.PSI, BI,
1380,775 mil. VP
BID, SGP

reparaţii la casa scării şi la mansarda Vest

octombrie

Facult.PSI, BI
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Directori de
proiect
(Facult.PSI)

397,8 mil. CC

100 mil. VP

instalarea la mansarda de Vest a două sisteme de aer
condiţionat

octombrie

Facult.PSI,
BID

30 mil. VP

achiziţionarea şi instalarea unei uşi cu sistem de intrare-ieşire
pe bază de cartele la secretariatul facultăţii (camera D210)

octombrie

Facult.PSI,
BID

220 mil. VP

achiziţionarea a 2 servere

octombrie

Facult.PSI,
BID

365 mil. VP

completarea echipării laboratoarelor cu calculatoare,
efectuarea de upgrade la calculatoarele care necesită această
operaţiune

octombrie

Facult.PSI,
BID

979 mil. VP

achiziţia de licenţă de soft specific pentru prelucrarea datelor,
pentru activităţi didactice cât şi administrative

octombrie

Facult.PSI,
BID

661,540 mil. VP

continuarea demersurilor de gestionare în mod raţional a
agentului termic în corpul D, prin instalarea de robineţi
funcţionali la calorifere

octombrie

Facult.PSI,
BID, SGP

57 mil. VP

îmbunătăţirea serviciilor oferite studenţilor prin creşterea
numărului de computere care să faciliteze accesul studenţilor
la Internet , într-un număr mai mare

octombrie

Facult.PSI,
BID

250 mil. VP

se va continua dotarea personalului administrativ şi din
secretariat cu 2 computere

octombrie

Facult.PSI,
BID

125 mil. VP

martie

Analist
programator
(Facult.PSI)

crearea în reţeaua internă a facultăţii a unei adrese de e-mail
colective în scopul informării instantanee a studenţilor

Decan,
Prodecan,
Secretariat
(Facult.PSI),
Editura Univ.

21 mil. VP

aprilie

Prodecan,
Secretariat
(Facult.PSI)

18 mil. VP

iunie

Analist
programator,
Cancelar
(Facult.PSI)

25 mil. VP

revizuirea criteriilor din cadrul regulamentelor mai vechi
(burse, cazare, tabere, decontare cheltuieli de transport etc.) şi
editarea de noi regulamente de gestionare a problemelor
studenţeşti, în concordanţă cu respectarea legislaţiei în
vigoare şi cu cerinţele actuale

semestrial

Decan,
Prodecan,
Secretar şef,
Reprezentanţi
studenţi
(Facult.PSI)

12 mil. VP

se va acorda atenţie în continuare creşterii resurselor
extrabugetare, detectării de noi surse de sponsorizare precum
şi optimizării cheltuielilor

lunar

Consiliul
Facultăţii, ASF 15 mil. VP
(Facult.PSI)

anual

Decan,
Prodecan, Şefi
40 mil. VP
catedre
(Facult.PSI)

editarea revistei informative de început de an pentru studenţi,
septembrie
cu tematică din domeniul didactic şi administrativ
conceperea, editarea şi tipărirea broşurii de admitere într-o
formă nouă; stabilirea unui plan de lucru în vederea
organizării standului de prezentare a imaginii facultăţii la
târgul de admitere organizat pentru absolvenţii de licee
promovarea imaginii interne şi externe prin actualizarea
paginii web a facultăţii atât în limba română cât şi în limba
engleză

optimizarea planurilor de învăţământ în concordanţă cu
sistemul de finanţare bazat pe numărul de studenţi echivalenţi
întocmirea anuală a bugetului pe departamente
perfecţionarea sistemului de salarizare diferenţiată a
personalului didactic auxiliar şi administrativ în conformitate
cu legislaţia în vigoare; evaluarea periodică a personalului
administrativ, aplicarea unor măsuri de promovare a
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octombrie

ASF
(Facult.PSI)

10 mil. VP

bianual

Decan, Şefi
catedre, ASF
(Facult.PSI)

1.500 mil. VP

personalului, în raport cu reglementările în vigoare
utilizarea la nivel avansat a programului de gestiune a
permanent
şcolarităţii GESCO de către departamentul de secretariat

Secretar şef
(Facult.PSI)

64 mil. VP

menţinerea unor structuri administrative simple şi flexibile;
reevaluarea activităţilor pe tipuri de posturi (în funcţie de
cerinţe de ultimă oră) şi delimitarea exactă a
responsabilităţilor

permanent

Decan, ASF,
Secretar şef
(Facult.PSI)

28 mil. VP

implementarea riguroasă a managementului strategic prin
evaluare bianuală

Decan, Biroul
iulie 2005,
Consiliului
ianuarie
15 mil. VP
Facultăţii, ASF
2006
(Facult.PSI)

NOTĂ:
ASF- Administrator şef de facultate
BI - Birou Investiţii
BID - Biroul Investiţii-Dotări
CAPSS - Consiliul de Administrare pentru Probleme Social- Studenteşti
CIPO - Centrul de Informare, Plasament şi Orientare în carieră
CRI - Compartimentul Relaţii Internaţionale
DFC - Director Financiar Contabil
DGA - Director General Administrativ
SGP - Serviciul Gestiunea Patrimoniului

VP - venituri proprii (alocaţii şi venituri ale instituţiei)
CC - Contracte de cercetare
S – Sponsorizări
Tp - Taxe de participare

DECAN,

Administrator Şef Facultate,

Prof. dr. Teodor Cozma

fiz. Liliana Graţiela Tienhoven
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